
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20481    
     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 15,050 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  2   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานบริหารทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง  20485 
  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 15,050 บาท   
  4.2 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  3   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานบริหารทั่วไป   จ านวน 1  ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง 20491   
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 15,050 บาท   
  4.2 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  4   บุคลากรช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานบริหารทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20494      

     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า  15,050 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  5  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  จ านวน  2  ต าแหน่ง    
    เลขที่ต าแหน่ง  20506  และ 20508   

 

   งานกิจการนักศึกษา  จ านวน  2  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20517  และ 20518 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า  15,050 บาท   
 4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

  

 
 

 


